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ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» 

 

 

Τεχνική έκθεση παιδικής χαράς Οικισμού Τοιχιού 

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια εξοπλισμού και όλες τις απαραίτητες ενέργειες 

αναβάθμισης της ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ παιδικής χαράς που βρίσκεται στον οικισμό Τοιχίο. Η τεχνική 

έκθεση στηρίζεται σε ενδελεχή τοπικό έλεγχο που προηγήθηκε και στο αντίστοιχο φύλλο ελέγχου 

που συντάχθηκε. 

Στην ουσία η τεχνική έκθεση πραγματεύεται την αντικατάσταση ακατάλληλων οργάνων σε 

υφιστάμενη παιδική χαρά με λίγες μετατροπές της ήδη διαμορφωμένης κατάστασης, χάριν της 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ των ΠΑΙΔΙΩΝ. 

Ο χώρος παιχνιδιού έχει επιφάνεια περίπου 820,00 m2. και βρίσκεται στο δυτικό τμήμα του 

οικισμού.  

Το Τοιχιό, δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό χαρακτηριστικό. Δεν υφίσταται 

παραδοσιακός ή άλλος αξιοσημείωτος χαρακτήρας καθώς ο οικισμός απαρτίζεται από νεότερες 

κατασκευές. Επιπρόσθετα η παιδική χαρά δίδει μια πινελιά αισθητικής αναβάθμισης στο 

ουδέτερο οικιστικό περιβάλλον.  

Η ακριβής θέση του οικοπέδου, παρουσιάζεται στην παρακάτω αεροφωτογραφία. 

 

Αεροφωτογραφία 

Οικισμός Τοιχίο 
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Υφιστάμενη κατάσταση παιδικής χαράς 

Η υφιστάμενη παιδική χαρά είναι ήδη εγκατεστημένη σε δημοτικό χώρο και δεν πληροί τις 

αναφερόμενες προδιαγραφές ασφαλείας προκειμένου να είναι σε θέση να πιστοποιηθεί 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών προτύπων ασφαλείας ΕΝ1176 και ΕΝ 1177 και την 

ισχύουσα Νομοθεσία (Υπ. Απόφ. 28492/ ΦΕΚ-931Β/18-5-2009, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' 

αρ. Υ.Α 48165/ΦΕΚ-1690Β/17-8-09,  την υπ' αρ. Υ.Α.18239/ΦΕΚ 1289Β/21-5-2014 και την υπ' αρ. 

Υ.Α. 27934/ ΦΕΚ-2029Β/25-07-2014 απόφαση ΥΠΕΣ), όπως  ισχύουν σήμερα.  

Επισημαίνεται ότι το οικόπεδο που φιλοξενεί την παιδική χαρά δεν βρίσκεται δίπλα σε περιοχές 

που να εγκυμονούν κινδύνους όπως κατολισθήσεις, κατακρημνίσεις, καταρρεύσεις εστίες 

μόλυνσης κτλ. και σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται από την ισχύουσα Νομοθεσία (Υπ. Απόφ. 

28492/ ΦΕΚ-931Β/18-5-2009, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. Υ.Α 48165/ΦΕΚ-1690Β/17-8-09,  

την υπ' αρ. Υ.Α.18239/ΦΕΚ 1289Β/21-5-2014 και την υπ' αρ. Υ.Α. 27934/ ΦΕΚ-2029Β/25-07-2014 

απόφαση ΥΠΕΣ),  ο χώρος κρίνεται κατάλληλος για την εγκατάσταση παιδικής χαράς. Ο 

περιβάλλων χώρος του οικοπέδου παρουσιάζει διακριτά όρια. Πρόκειται για ένα καθαρό οικόπεδο 

χωρίς χαράξεις.  

Ο περιβάλλων χώρος του οικοπέδου παρουσιάζει διακριτά όρια. Πρόκειται για ένα καθαρό 

οικόπεδο με έναν  πλακοστρωμένο διάδρομο που το διασχίζει.  

Αστικός εξοπλισμός: Περιμετρικά του χώρου υπάρχει μεταλλική περίφραξη. Εντός του χώρου 

παιχνιδιού υπάρχουν καθιστικά παγκάκια και φωτιστικά σώματα.  

Στους χώρους πτώσης των εξοπλισμών δεν παρατηρείται κάποιου είδους δάπεδο ασφαλείας που 

να αποτρέπει τους τραυματισμούς από πιθανές πτώσεις.  Η υφιστάμενη κατάσταση αποτυπώνεται 

επί του επισυναπτόμενου σχεδίου με αρ. ΥΚ 9. 

Νομοθεσία 

Σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία (Υπ. Απόφ. 28492/ ΦΕΚ-931Β/18-5-2009, όπως 

τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. Υ.Α 48165/ΦΕΚ-1690Β/17-8-09,  την υπ' αρ. Υ.Α.18239/ΦΕΚ 

1289Β/21-5-2014 και την υπ' αρ. Υ.Α. 27934/ ΦΕΚ-2029Β/25-07-2014 απόφαση ΥΠΕΣ), 

καθορίστηκαν οι προϋποθέσεις και οι τεχνικές προδιαγραφές για την κατασκευή και τη λειτουργία 

των παιδικών χαρών των ΟΤΑ, καθώς και η διαδικασία πιστοποίησης και ελέγχου αυτών. Με την 

υπ' αρ. ΕΓΚ 44/30681/7-8-2014 του ΥΠΕΣ δόθηκαν αναλυτικές διευκρινίσεις για τα βήματα που 

πρέπει να ακολουθήσουν οι Δήμοι προκειμένου να προσαρμόσουν τις παιδικές τους  χαρές στις 

διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας είτε πρόκειται για υφιστάμενες είτε για νέες παιδικές χαρές. 

Παρακάτω επισυνάπτονται ενδεικτικές φωτογραφίες που απεικονίζουν την υφιστάμενη κατάσταση 

της παιδικής χαράς. 
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Εικόνα. Εσωτερική όψη οικοπέδου 

 
Εικόνα. Περίφραξη οικοπέδου 
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Αποτελέσματα επιθεώρησης χώρου - Προτεινόμενες ενέργειες 

Προκειμένου να καθοριστούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες συντάχθηκε φύλλο ελέγχου, μετά από 

επί τόπου επισκόπηση και έλεγχο όλων των παραμέτρων και συνθηκών που επηρεάζουν την 

δημιουργία και την λειτουργία μιας  νόμιμης  και ασφαλούς παιδικής χαράς. 

Συγκεκριμένα ελέγχτηκαν: 

 Η καταλληλότητα του οικοπέδου. 

 Τα δάπεδα. 

 Η είσοδος. 

 Ο αστικός εξοπλισμός. 

 Κάθε σημείο που θα μπορούσε να δημιουργήσει κίνδυνο για τα παιδιά. 

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου  και σύμφωνα με τα αποτελέσματα που προέκυψαν, 

εκπονήθηκε σχέδιο προτεινόμενης διαμόρφωσης (σχέδιο ΠΔ 9)  

Στα πλαίσια της μελέτης αυτής προδιαγράφονται όλες οι εργασίες συντήρησης του υφιστάμενου 

εξοπλισμού που κρίνεται δυνατό να διατηρηθεί, οι εργασίες απομάκρυνσης ακατάλληλου 

εξοπλισμού του χώρου και οι προμήθειες και οι εργασίες εγκατάστασης νέου εξοπλισμού. Στόχος 

της μελέτης είναι η άρση κινδύνων, η αποκατάσταση της λειτουργικότητας στον χώρο και εν τέλει 

η πιστοποίηση της παιδικής χαράς. 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ο υφιστάμενος εγκατεστημένος εξοπλισμός και οι ενέργειες 

που προβλέπονται ανά εξοπλισμό. Επίσης παρουσιάζονται όλες οι απαραίτητες προμήθειες για την 

δημιουργία ενός λειτουργικού χώρου παιχνιδιού. Ο πίνακας που επισυνάπτεται αποτελεί το φύλλο 

ελέγχου, το οποίο ελήφθη υπόψη για την δημιουργία του προϋπολογισμού. Το φύλλο ελέγχου 

συντάχθηκε έπειτα από επί τόπου επιθεώρηση της παιδικής χαράς. 

Αποτελέσματα επιθεώρησης χώρου  

Α/Α Είδος Προτεινόμενες ενέργειες 

1 Καθιστικά παγκάκι Απομάκρυνση λόγω καταστροφής 

2 Φωτιστικά σώματα Συντήρηση 

3 Περίφραξη (στο σημείο επέμβασης) Απομάκρυνση λόγω ακαταλληλότητας 

4 Τοιχίο περίφραξης Συντήρηση 

 

Απαραίτητα υπό προμήθεια είδη 

Α/Α Είδος Μονάδα Μέτρησης 

1 
Ταλαντευόμενος εξοπλισμός ελατήριου 

παίδων 
1,00 τεμ. 

2 
Ταλαντευόμενος εξοπλισμός ελατήριου 

νηπίων 
1,00 τεμ. 

3 
Κούνια μεταλλική δύο θέσεων - Παίδων 1,00 τεμ. 
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4 
Κούνια μεταλλική δυο θέσεων -  Νηπίων 1,00 τεμ. 

5 
Κούνια μεταλλική Στεφάνι 1,00 τεμ. 

6 Σύνθετο όργανο παίδων & νηπίων  1,00 τεμ. 

7 
Ελαστικά πλακίδια δαπέδου ασφαλείας, 

ύψος πτώσης Η=1,40 μ 
240,00 τ.μ. 

8 
Ακανόνιστες πλάκες 45,00 τ.μ. 

9 Επιστύλιο φωτιστικό σώμα 2,00 τεμ. 

10 
Πληροφοριακή πινακίδα εισόδου 1,00 τεμ. 

11 
Πόρτα περίφραξης παιδικής χαράς 2,00 τεμ. 

12 
Βρύση μαντεμένια 1,00 τεμ. 

13 
Παγκάκι ξύλινο χωρίς πλάτη 4,00 τεμ. 

14 
Κάδος απορριμμάτων 2,00 τεμ. 

15 Περίφραξη μεταλλική ύψους 1,10 μ. 50,00 μ. 

16 Περίφραξη μεταλλική ύψους 0,60 μ. 32,00 μ. 

Περιγραφή προμηθειών  

Η έκταση της παιδικής χαράς όπως αυτή θα διαμορφωθεί μετά τις εργασίες θα είναι 345,00 τ.μ. 

Στην επιφάνεια του χώρου παιχνιδιού προβλέπεται η εγκατάσταση ελαστικού δαπέδου ασφαλείας 

σε πάχος που να καλύπτει την πρόσκρουση ανάλογα με το ύψος πτώσης του κάθε εξοπλισμού. Το 

υλικό αυτό θα εγκατασταθεί σε όλους τους χώρους παιχνιδιού, εκτός των διαδρόμων όδευσης, 

δημιουργώντας χώρους ασφαλείας ικανούς για προστασία από πτώσεις.  

Η τελική διαμορφούμενη υψομετρική στάθμη θα είναι ίδια με την αρχική. Σε περιπτώσεις που 

περιμετρικά του χώρου δημιουργείται υψομετρική διαφορά (θετική ή αρνητική) όπως στην είσοδο, 

θα κατασκευάζεται ράμπα από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα. 

Ο διάδρομος όδευσης καθώς και επιφάνεια που διακρίνεται στο παράρτημα "Διάγραμμα 

χωροθέτησης εξοπλισμού" θα επιστρωθεί με ακανόνιστες πλάκες.  

Η οριοθέτηση και η περίφραξη της παιδικής χαράς θα παραμείνει ως έχει. Η περίφραξη που θα 

εγκατασταθεί θα είναι μεταλλικού τύπου, ύψους 1,10 μ και 0,60 μ.. χαρακτηριστικών σύμφωνων 

με τις προδιαγραφές. Η πάκτωση της περίφραξης με ύψος 1,10 μ. θα γίνει κατάλληλα πάνω 

δάπεδο ενώ η περίφραξη με ύψος 0,60 μ. στο υφιστάμενο τοιχίο.  

Παρακάτω, αναλύονται οι επιμέρους εργασίες εγκατάστασης και τοποθέτησης που πρόκειται να 

εκπονηθούν, αλλά και τα υλικά που θα απαιτηθούν για την ολοκλήρωση αυτών των εργασιών.  
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Πιθανές δαπάνες από εργασίες αποκατάστασης φθορών που θα προκληθούν κατά την διάρκεια 

των έργων βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Εργασίες εγκατάστασης 

Οι εργασίες που ακολουθούν είναι οι ελάχιστες απαιτούμενες ώστε ο χώρος της παιδικής χαράς να 

κρίνεται πιστοποιήσιμος. 

1. Επιφάνειες εδάφους και δάπεδα  

Στο έδαφος του χώρου παιχνιδιού δεν παρατηρείται κάποιο υλικό ασφαλείας που να αποτρέπει 
τους τραυματισμούς από πιθανές πτώσεις, όπως προαναφέρθηκε.  

Στα πλαίσια της παρούσας μελέτης προβλέπεται ο επιμελής και ενδελεχής καθαρισμός του χώρου 
από κάθε είδους ανεπιθύμητη φύτευση, από μπάζα που έχουν απομείνει από παλαιότερες 
κατασκευές που βρίσκονταν εγκατεστημένες στον χώρο, καθώς και η επιπεδοποίηση του συνόλου 
του χώρου παιχνιδιού. 

2. Δημιουργία υποδομών τροφοδοσίας φωτιστικών σωμάτων 

Σύμφωνα με την παρούσα μελέτη και για την επίτευξη της εύρυθμης λειτουργίας του χώρου της 

παιδικής χαράς, προβλέπεται η προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων, στα σημεία 

που προτείνεται από το ''Διάγραμμα Χωροθέτησης Εξοπλισμού''. Η λειτουργία των φωτιστικών 

σωμάτων θα επιτυγχάνεται με την κατασκευή του δικτύου ηλεκτροδότησης αυτών. 

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται το σύνολο των εκσκαφών που θα απαιτηθούν, η φορτοεκφόρτωσή 

τους σε όχημα και η μεταφορά τους σε χώρο απόθεσης που θα υποδειχθεί από την Τεχνική 

Υπηρεσία. 

3. Συντήρηση χώρου και εξοπλισμού 

Προβλέπεται αρχικά το ξύσιμο και σοβάτισμα του τοιχίου της περίφραξης, η συμπλήρωση των 

κενών με σκυρόδεμα και η βαφή αυτού με χρώμα που θα αντέχει στις καιρικές συνθήκες της 

περιοχής. Το χρώμα θα επιλεχθεί με την σύμφωνη γνώμη της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και θα 

αρμόζει σε χώρο παιδικής χαράς. Επίσης θα κοπούν όλα τα σύρματα - σίδερα και η λείανση αυτών 

που προεξέχουν από το τοιχίο και πιθανώς θα μπορούν να προκαλέσουν τραυματισμούς.  

Πιστοποίηση Παιδικής Χαράς 

Ο χώρος της παιδικής χαράς θα πρέπει να παραδοθεί με πιστοποιητικό καταλληλότητας και 

συμμόρφωσης με τα πρότυπα ΕΝ 1176, ΕΝ 1177 και ΕΝ 71-3 ως προς τα όργανα, τις κατασκευές 

και τα υλικά του, τα δάπεδα ασφαλείας και την εγκατάσταση του εξοπλισμού, από διαπιστευμένο 

φορέα πιστοποίησης για τον σκοπό αυτό. 

Σκοπός της παρούσας παρέμβασης είναι η αναβάθμιση των παιδικών χαρών, ώστε οι χώροι μετά 

την διαμόρφωσή τους, να συμβάλλουν στην αστική αναζωογόνηση της περιοχής και να 

αποτελέσουν πόλους έλξης για ξεκούραση, ψυχαγωγία και αναψυχή για τα παιδιά και τους 

συνοδούς τους. Βασικός στόχος είναι η δημιουργία ασφαλούς και λειτουργικού χώρου, 

βασισμένου στα ισχύοντα Ευρωπαϊκά πρότυπα και τις Ελληνικές νομοθεσίες. 
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1.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Η οριοθέτηση και η περίφραξη της παιδικής χαράς θα παραμείνει ως έχει. Η περίφραξη που θα 

εγκατασταθεί θα είναι μεταλλικού τύπου, ύψους 1,10 μ. χαρακτηριστικών σύμφωνων με τις 

προδιαγραφές. Η πάκτωση την περίφραξης  θα γίνει μερικώς πάνω στο τοιχίο που υπάρχει, και 

μερικώς επάνω σε τοιχίο που θα κατασκευαστεί.  

Παρακάτω, αναλύονται οι επιμέρους εργασίες εγκατάστασης και τοποθέτησης που πρόκειται να 

εκπονηθούν, αλλά και τα υλικά που θα απαιτηθούν για την ολοκλήρωση αυτών των εργασιών.  

Πιθανές δαπάνες από εργασίες αποκατάστασης φθορών που θα προκληθούν κατά την διάρκεια 

των έργων βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Εργασίες εγκατάστασης 

Οι εργασίες που ακολουθούν είναι οι ελάχιστες απαιτούμενες ώστε ο χώρος της παιδικής χαράς να 

κρίνεται πιστοποιήσιμος. 

1. Αποξήλωση - απομάκρυνση ακατάλληλου εξοπλισμού 

Οι εργασίες που απαιτούνται, αφορούν αρχικά την αποκοπή με θερμικές ή άλλες μεθόδους και 

απομάκρυνση του υφιστάμενου εξοπλισμού από τον χώρο της παιδικής χαράς, ο οποίος σύμφωνα 

με τον έλεγχο που διενεργήθηκε κρίθηκε ακατάλληλος για χρήση. Επίσης συμπεριλαμβάνεται η 

φόρτωση και η μεταφορά αυτού στην ανακύκλωση, ή σε αποθήκη του Δήμου, ή σε προβλεπόμενο 

από το Δήμο χώρο, πάντα με την σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας. Η απομάκρυνση των 

οργάνων θα συνοδεύεται με επίσης καθαίρεση και απομάκρυνση κάθε είδους βάσεων στις οποίες 

βρίσκονται εγκατεστημένα τα όργανα και ο ακατάλληλος εξοπλισμός. 

Βάσει του ελέγχου που διενεργήθηκε ο ακατάλληλος εξοπλισμός που θα απομακρυνθεί είναι: 

 Σύνολο εξοπλισμού 

 Καθιστικά παγκάκια 

Εντός του χώρου παιχνιδιού υπάρχουν εκτεθειμένα μεταλλικά στοιχεία από θεμέλια παλαιού 

εξοπλισμού, τα οποία μαζί με τα μπετό τους θα απομακρυνθούν από τον χώρο. 

Μετά την απομάκρυνση του εξοπλισμού οι τρύπες στο έδαφος από τις βάσεις θα καλυφθούν με 

συμπιεσμένο αμμοχάλικο ή/και αδρανή έτσι ώστε να μην εγκυμονούν κινδύνους για τους χρήστες. 

2. Επιφάνειες εδάφους και δάπεδα  

Στο έδαφος του χώρου παιχνιδιού δεν παρατηρείται κάποιο υλικό ασφαλείας που να αποτρέπει 
τους τραυματισμούς από πιθανές πτώσεις, όπως προαναφέρθηκε.  

Στα πλαίσια της παρούσας μελέτης προβλέπεται ο επιμελής και ενδελεχής καθαρισμός του χώρου 
από κάθε είδους ανεπιθύμητη φύτευση, από μπάζα που έχουν απομείνει από παλαιότερες 
κατασκευές που βρίσκονταν εγκατεστημένες στον χώρο, καθώς και η επιπεδοποίηση του συνόλου 
του χώρου παιχνιδιού. 

3. Δημιουργία υποδομών τροφοδοσίας φωτιστικών σωμάτων 
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Σύμφωνα με την παρούσα μελέτη και για την επίτευξη της εύρυθμης λειτουργίας του χώρου της 

παιδικής χαράς, προβλέπεται η προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων, στα σημεία 

που προτείνεται από το ''Διάγραμμα Χωροθέτησης Εξοπλισμού''. Η λειτουργία των φωτιστικών 

σωμάτων θα επιτυγχάνεται με την κατασκευή του δικτύου ηλεκτροδότησης αυτών. 

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται το σύνολο των εκσκαφών που θα απαιτηθούν, η φορτοεκφόρτωσή 

τους σε όχημα και η μεταφορά τους σε χώρο απόθεσης που θα υποδειχθεί από την Τεχνική 

Υπηρεσία. 

Πιστοποίηση Παιδικής Χαράς 

Ο χώρος της παιδικής χαράς θα πρέπει να παραδοθεί με πιστοποιητικό καταλληλότητας και 

συμμόρφωσης με τα πρότυπα ΕΝ 1176, ΕΝ 1177 και ΕΝ 71-3 ως προς τα όργανα, τις κατασκευές 

και τα υλικά του, τα δάπεδα ασφαλείας και την εγκατάσταση του εξοπλισμού, από διαπιστευμένο 

φορέα πιστοποίησης για τον σκοπό αυτό. 

Σκοπός της παρούσας παρέμβασης είναι η αναβάθμιση των παιδικών χαρών, ώστε οι χώροι μετά 

την διαμόρφωσή τους, να συμβάλλουν στην αστική αναζωογόνηση της περιοχής και να 

αποτελέσουν πόλους έλξης για ξεκούραση, ψυχαγωγία και αναψυχή για τα παιδιά και τους 

συνοδούς τους. Βασικός στόχος είναι η δημιουργία ασφαλούς και λειτουργικού χώρου, 

βασισμένου στα ισχύοντα Ευρωπαϊκά πρότυπα και τις Ελληνικές νομοθεσίες. 

1.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Βασικός στόχος της συγκεκριμένης μελέτης είναι η διαμόρφωση χώρων με λειτουργικότητα και 

ασφάλεια, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές, ώστε να εξασφαλιστεί 

το πιστοποιητικό καταλληλόλητας που προβλέπεται από τη νομοθεσία, αλλά κυρίως να 

διασφαλιστεί η υγιεινή και ασφάλεια των παιδιών που είναι οι χρήστες των χώρων αυτών.  

Οι οικοδομικές εργασίες περιλαμβάνουν τις υποδομές σύμφωνα με τις προδιαγραφές και 

ακολούθως θα τοποθετηθεί ο νέος εξοπλισμός (όργανα, δάπεδα, αστικός εξοπλισμός). 

Στις περιοχές παιχνιδιού, θα τοποθετηθούν δάπεδα ασφαλείας (γρασίδι ή ελαστικά πλακίδια), 

σύμφωνα με τα σχέδια και τις απαιτήσεις του εξοπλισμού). 

Στόχος μας είναι να εξοπλιστούν οι παιδικές χαρές ώστε να αποκτήσουν πιο ασφαλή και 

ενδιαφέροντα παιχνίδια, με πολλές και νέες δραστηριότητες που τις καθιστούν πιο δελεαστικές. 

Επίσης, τα νέα παιχνίδια να είναι πιστοποιημένα και τοποθετημένα στους χώρους με τέτοιο τρόπο, 

ώστε να υπάρχουν μεταξύ τους οι  απαραίτητες αποστάσεις ασφαλείας όπως ορίζονται από τις 

ευρωπαϊκές προδιαγραφές. 

Στο σύνολο των παιδικών χαρών θα κατασκευαστεί νέα περίφραξη (όπως απεικονίζεται στα 

αντίστοιχα σχέδια). Η προτεινόμενη περίφραξη θα πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας όσον 

αφορά την παγίδευση κεφαλιού ή ποδιού (κενά πλάτους μικρότερου των 8χιλ), θα αποτρέπει το 

σκαρφάλωμα (αποφυγή οριζόντιων πατημάτων) και δεν θα επιτρέπει την είσοδο ζώων. 

Τέλος, όσον αφορά την προσβασιμότητα, θα δοθούν λύσεις για δυνατότητα ασφαλούς 

πρόσβασης και διέλευσης ΑΜΕΑ,  με τη δημιουργία ραμπών (βυθίσεις πεζοδρομίων) και 

οδεύσεων κατάλληλου πλάτους και επιφάνειας. 



 
11 

 

 

1.2 ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΧΩΡΟΥ   

Σύμφωνα με την Υ.Α. 28492/18-5-2009, (όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 27934/25-7-2014) ο 

χώρος που θα δημιουργηθεί μια παιδική χαρά πρέπει να συγκεντρώνει τα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά: 

 

α) να μην γειτνιάζει με χρήσεις που προκαλούν ατμοσφαιρική και ηχητική ρύπανση και με 

δραστηριότητες που χρησιμοποιούν επικίνδυνα για την υγεία υλικά. 

 

β)  να μην γειτνιάζει με δρόμο ταχείας κυκλοφορίας ή κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων και 

στην περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό να εξασφαλίζεται η άνετη και ασφαλής πρόσβαση 

των χρηστών με τη λήψη των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας. Όταν γειτνιάζει με οδικό ή 

σιδηροδρομικό δίκτυο που προκαλεί υψηλό θόρυβο, να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα 

ηχοπροστασίας. 

 

γ)να μην βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από εγκαταστάσεις 

ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας  (κεραίες εκπομπής τηλεφωνίας,  τηλεόρασης, ραδιοφωνίας) 

ή πυλώνες υψηλής τάσης  κ.λπ. 

 

δ) να μη βρίσκεται δίπλα σε περιοχές που εγκυμονούν κινδύνους (όπως κατολισθήσεις, 

κατακρημνίσεις, καταρρεύσεις, εστίες μολύνσεων κ.λπ.). 

ε) να μην είναι οπτικά απομονωμένος.  

στ)  να μην έχει οπτική επαφή με εγκαταστάσεις που μπορούν να βλάψουν την ψυχική υγεία 

των παιδιών (όπως νεκροταφεία, φυλακές κ.λπ.). 

ζ)  να υπάρχει άνετη και ασφαλής πρόσβαση (πεζόδρομος, δρόμος ήπιας κυκλοφορίας, 

πεζοδρόμιο κ.λπ.). 

Ειδικότερα σύμφωνα με την Υ.Α. 27934/25-7-2014, για υφιστάμενους χώρους έχει εφαρμογή μόνο 

η περίπτωση (δ).   

Παρόλα αυτά, όπου ήταν δυνατό, ελήφθησαν υπόψιν  και οι υπόλοιπες παράμετροι 

καταλληλόλητας του χώρου, ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια και υγεία των παιδιών. 

 

1.3 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

Για νέες παιδικές χαρές ή πλήρη ανακατασκευή υφιστάμενων, οι προδιαγραφές και οι παράμετροι 

που λαμβάνονται υπόψιν  περιγράφονται αναλυτικά στα προαναφερόμενα πρότυπα ασφαλείας 
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και την ελληνική νομοθεσία (πλήρης ανακατασκευή - άρθρο 2, Υ.Α. 27934/ΦΕΚ 2029Β/25-07-

2014)).  

Συγκεκριμένα:  

 Ικανή περίφραξη φυσική ή τεχνητή, με όρια καθορισμένα χωρίς ωστόσο να αποκόπτεται ο 

χώρος από το ευρύτερο περιβάλλον. 

 Είσοδος ορισμένη (τουλάχιστον 1,00m) 

 Ζώνη όδευσης στο εσωτερικό (πλάτους 1,50m) 

 Επαρκής ηλεκτροφωτισμός.  

 Επαρκής αριθμό καθισμάτων 

 Βρύση με πόσιμο νερό 

 Σημεία σκίασης (>400τ.μ) 

 Προσβάσεις ΑΜΕΑ (εσωτερικές και εξωτερικές) 

 Κάδοι απορριμμάτων σε διάφορα σημεία του χώρου. 

 Σύστημα αποτροπής εισόδου ζώων 

 Ζώνες πρασίνου 

 Πινακίδα εισόδου, η οποία φέρει το σήμα καταλληλόλητας  και τις απαραίτητες πληροφορίες  

και όρους  για τη λειτουργία της παιδικής χαράς  

 Απορροή υδάτων 

Και οι 7 παιδικές χαρές ανακατασκευάζονται εξ’ ολοκλήρου, οπότε όλες οι παραπάνω παράμετροι 

λαμβάνονται υπόψιν. 

Πέραν των ανωτέρω αναφερομένων ελήφθησαν υπόψιν : 

 Η ασφάλεια που πρέπει να παρέχει στα παιδιά η επιλογή των παιχνιδιών, καθώς και η θέση 

των καθιστικών για καλύτερη επίβλεψη από τους συνοδούς.  

 Η ποικιλία των παιχνιδιών, ώστε να προσφέρονται εναλλακτικές ευκαιρίες για παιχνίδι και 

εκπαίδευση, σε πληθώρα ηλικιακών ομάδων, αλλά και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ.  

 Η τήρηση των αποστάσεων ασφαλείας του κάθε παιχνιδιού, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι 

κίνδυνοι τραυματισμού.  

 

2 Περιγραφή Εργασιών 

2.1 Γενικά 

Εν συντομία, οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν περιλαμβάνουν: 

 Υποδομές για την τοποθέτηση του δαπέδου ασφαλείας, συμπεριλαμβάνοντας τον 

καθαρισμό και την απομάκρυνση πετρών και χαλικιών στις περιοχές με γρασίδι. 



 
13 

 Η προσβασιμότητα για ΑΜΕΑ θα διασφαλιστεί με την κατασκευή ραμπών όπου 

απαιτείται. 

 Η νέα περίφραξη θα έχει καθορισμένη είσοδο εσωτερικά, ώστε να μην κινδυνεύουν οι 

χρήστες από την άμεση έξοδο στο γειτονικό δρόμο.  

 Η περίφραξη θα ακολουθεί τις προδιαγραφές ασφαλείας σχετικά με την παγίδευση 

ποδιού ή κεφαλιού (κενά μικρότερα των 8cm) και θα εμποδίζει το σκαρφάλωμα 

(έλλειψη οριζόντιων πατημάτων), όπως επίσης και την είσοδο των ζώων. 

 Όπου είναι εφικτό, ο αστικός εξοπλισμός (παγκάκια και κάδοι απορριμμάτων) θα 

τοποθετηθούν σε περιοχές όπου υφιστάμενα δέντρα δημιουργούν ζώνες φύτευσης. 

 Η απαίτηση για βρύση με πόσιμο νερό καλύπτεται εφόσον όλες οι παιδικές χαρές 

περιλαμβάνουν βρύση. 

 Για την απορροή των ομβρίων διαμορφώνονται οι κατάλληλες κλίσεις στο έδαφος. 

 Προβλέπονται φωτιστικά σώματα για τον επαρκή φωτισμό των παιδικών χαρών. 

 

Ειδικά ο εξοπλισμός της παιδικής χαράς στους Μανιάκους θα περιλαμβάνει παιχνίδια 

κατάλληλα για ΑΜΕΑ (κούνια-φωλιά). 

Οι παραπάνω εργασίες αναλύονται στις εξής κατηγορίες: 

1. Χωματουργικά - καθαιρέσεις- αποξηλώσεις 

2. Eπίστρωση δαπέδων ασφαλείας 

3. Περίφραξη 

4. Αστικός εξοπλισμός 

5. Εξοπλισμός παιδικής χαράς 

 

Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή των εργασιών: 
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2.2 Χωματουργικά-καθαιρέσεις-αποξηλώσεις 

Αποσυναρμολόγηση και απομάκρυνση του υφιστάμενου εξοπλισμού 

Το σύνολο του υφιστάμενου εξοπλισμού θα απομακρυνθεί από το Δήμο πριν την έναρξη των 

εργασιών. 

Θα απαιτηθούν εκσκαφές για τη θεμελίωση του εξοπλισμού των παιδικών χαρών, για τις 

πλακοστρώσεις, τις περιφράξεις, τις βάσεις των φωτιστικών στύλων, τα παγκάκια κ.τ.λ. 

Τα χωματουργικά θα καλύψουν επίσης την απομάκρυνση πιθανών θεμελίων από σκυρόδεμα 

προγενέστερου εξοπλισμού ή άλλου εμποδίου για την ομαλή και ενιαία επιφάνεια του οικοπέδου. 

Χωματουργικά μικρής κλίμακας μπορεί να απαιτηθούν για τη διαμόρφωση μικρών κλίσεων της 

τάξης του 1% για αποστράγγιση και τη διοχέτευση των ομβρίων προς τις φυτεμένες περιοχές  

κατά μήκος της περιμέτρου των παιδικών χαρών ή προς το δίκτυο αποχέτευσης, αν αυτό υπάρχει. 

Ειδικά στην παιδική χαρά της Κορησσού, η επιφάνεια του εδάφους του οικοπέδου παρουσιάζει 

κλίση της τάξης του 8-10% προς τη βόρεια πλευρά, η οποία δεν είναι αποδεκτή για την τοποθέτηση 

του εξοπλισμού. Γι’ αυτό το λόγο, απαιτούνται χωματουργικές εργασίες , ώστε να  

διαμορφωθούν τρία διαφορετικά επίπεδα με μέγιστη κλίση 2%, καθώς και μικροί τοίχοι 

αντιστήριξης ύψους 70εκ. 

H αρχική επιφάνεια του εδάφους θα αποκατασταθεί μετά τις εκσκαφές και επιχωματώσεις. Κατά 

τη διάρκεια των εκσκαφών θα ληφθεί φροντίδα για την προστασία τυχόν υπογείων δικτύων (θα 

ζητηθεί σχετική ενημέρωση από το Δήμο).  

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, η διαχείριση των αποβλήτων των εκσκαφών και 

αποξηλώσεων θα γίνει σύμφωνα με το Πρόγραμμα «Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών και 

Κατεδαφίσεων» (AEKK). 
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2.3 Σκυροδέματα 

Εργασίες σκυροδέματος απαιτούνται για τα παρακάτω: 

 

 Ρείθρα πεζοδρομίων, από οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20 ή προκατασκευασμένα για το 

διαχωρισμό των τελικών επιφανειών δαπέδων και στρογγυλεμένα για το περίγραμμα της 

φύτευσης ή γύρω από μεμονωμένα δέντρα. 

 Μικροί τοίχοι αντιστήριξης   μέγιστου ύψους 70εκ. από οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25. 

 Υπόβαση δαπέδων: Kκατασκευή υπόβασης από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20, 

ελάχιστου πάχους 12εκ. στις περιοχές όπου θα τοποθετηθεί ελαστικό δάπεδο, κυβόλιθοι 

και εσωτερικοί διάδρομοι κυκλοφορίας. 

Οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20 για τη θεμελίωση προβλέπεται μόνο όπου ο 

εξοπλισμός δεν τοποθετείται απευθείας πάνω στην πλακόστρωση. 

 Θεμελίωση περίφραξης: Kατασκευή και θεμελίωση χαμηλού τοίχου από 

οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20 πακτωμένου στο έδαφος για τη στήριξη των 

στοιχείων περίφραξης. Τα τοιχία της περίφραξης θα στοκαριστούν και 

ασταρωθούν. 

2.4 Κατασκευή δαπέδου ασφαλείας 

Οι περιοχές των παιδικών χαρών  έχουν φυσικό έδαφος με μικρές κλίσεις (εκτός από την Κορησσό, 

όπου η κλίση θα εξομαλυνθεί όπως έχει αναφερθεί παραπάνω).Μετά την απομάκρυνση του 

υφιστάμενου εξοπλισμού, θα πραγματοποιηθεί εκσκαφή βάθους 60εκ. για εξυγίανση του εδάφους  

και επιπεδότητα. 

Στην περιοχή όπου θα εγκατασταθεί εξοπλισμός κατάλληλος για ΑΜΕΑ, όπως επίσης και όπου 

απαιτείται (ανάλογα με τον επιλεγμένο εξοπλισμό) θα τοποθετηθούν συνθετικά ελαστικά πλακίδια 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές, κατάλληλου πάχους για το κρίσιμο ύψος πτώσης. 

Η τελική επιφάνεια των δαπέδων θα βρίσκεται στη ίδια στάθμη με την υπόλοιπη παιδική χαρά για 

λόγους προσβασιμότητας. Το δάπεδο ασφαλείας θα τοποθετηθεί σε βάση από σκυρόδεμα, πάχους 

of 120-150mm (C16/20, ενισχυμένη με πλέγμα, με κλίση 1-2% για την απορροή των υδάτων. 

 

2.5 Περίφραξη 

Σε κάθε παιδική χαρά θα τοποθετηθεί μεταλλική περίφραξη, που θα εμποδίζει την είσοδο 

αδέσποτων ζώων και την ανεξέλεγκτη έξοδο των χρηστών από την παιδική χαρά στο δρόμο. Η 

περίφραξη απαρτίζεται από μασίφ μεταλλικά στοιχεία που στερεώνονται σε ένα χαμηλό τοίχο από 

σκυρόδεμα, πακτωμένο στο έδαφος. Οι υφιστάμενοι τοίχοι από σκυρόδεμα όπου κρίνονται 
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κατάλληλοι θα παραμείνουν και αν απαιτηθεί θα γίνουν κάποιες εργασίες βελτίωσης(καθαρισμός, 

ενίσχυση και/ή σοβάτισμα) Οι τοίχοι από μπετόν θα στοκαριστούν και θα ασταρωθούν.  

Το καθαρό ύψος της περίφραξης θα είναι 1,00-1,10m (σύμφωνα με τον αντίστοιχο κανονισμό). 

Η είσοδος (πλάτους 1.00 έως 1.50m) θα τοποθετηθεί με μεντεσέδες στην περίφραξη. Όλες οι 

πόρτες θα διαθέτουν μηχανισμό επαναφοράς για επιπλέον ασφάλεια (παρόλο που δεν απαιτείται 

από το σχετικό κανονισμό). 

Η μεταλλική περίφραξη θα βαφτεί ηλεκτροστατικά σε ανοιχτό γκρι χρώμα. Μεταλλικές σχάρες 

βιομηχανικού τύπου θα τοποθετηθούν στο δάπεδο, κάτω από κάθε πόρτα για να αποτραπεί η 

είσοδος των αδέσποτων ζώων.  

2.6 Πλακοστρώσεις και δάπεδα 

 Κυβόλιθοι από σκυρόδεμα 

Οι είσοδοι από το δρόμο στις παιδικές χαρές θα  πλακοστρωθούν με χρωματιστούς κυβόλιθους 

στις περιοχές που δεν υπάρχει πεζοδρόμιο, το ίδιο και οι εσωτερικοί διάδρομοι κυκλοφορίας 

και οι ράμπες. Οι κυβόλιθοι θα τοποθετηθούν σε βάση από σκυρόδεμα C16/20, ενισχυμένη με 

ατσάλινο πλέγμα τύπου T131, πάχους 12mm, με ικανές κλίσεις i>1% για την απορροή των 

υδάτων. H πλήρης διαμόρφωση των κυβόλιθων (καταγεγραμμένη από πάνω προς τα κάτω) 

είναι: Κυβόλιθοι, πάχους 0.06m, κονίαμα άμμου πάχους 0.02-0.03m . 

 Χρωματιστή άσφαλτος 

Στην παιδική χαρά της Μεσοποταμίας, προτείνεται η διαμόρφωση της τελικής επιφάνειας του 

δρόμου για ήπιες δραστηριότητες (ποδηλασία, skating κτλ.) ώστε να συμβάλλει στο θεματικό 

πάρκο «Πόλη», που προτείνεται για τη συγκεκριμένη παιδική χαρά. Η τελική επιφάνεια θα 

χρωματιστεί έτσι ώστε να αναπαριστά την οριζόντια διαγράμμιση του δρόμου.  

 Υφιστάμενες χωμάτινες περιοχές και Ζώνες Πρασίνου: 

Για  λόγους αισθητικής ένταξης της παιδικής χαράς στο φυσικό περιβάλλον, γύρω από τις 

πλακοστρώσεις διατηρούνται οι περιοχές όπου υπάρχει χώμα ή γρασίδι. Αυτές οι ζώνες 

επαρκούν για να απορροφήσουν τα όμβρια που θα απορρέουν από τις νέες πλακοστρωμένες 

περιοχές. Σε αυτές τις ζώνες τοποθετείται ο αστικός εξοπλισμός (παγκάκια, βρύσες, στύλοι 

φωτισμού, κάδοι απορριμμάτων), όπως επίσης και παιχνίδια με μέγιστο κρίσιμο ύψος πτώσης  

<100 εκ. 

2.7 Συντήρηση υφιστάμενων κατασκευών 

Σε μερικές παιδικές χαρές, o σχεδιασμός υποδεικνύει τη συντήρηση υφιστάμενων κατασκευών 

όπως δάπεδα, ρείθρα και τοίχους περίφραξης ή υφιστάμενο αστικό εξοπλισμό (βρύσες, 

φωτιστικούς στύλους). Σε αυτές τις περιπτώσεις θα γίνουν έργα συντήρησης 
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συμπεριλαμβάνοντας τον καθαρισμό, μικρές επισκευές, σοβάτισμα, ελαιοχρωματισμό, την 

αντικατάσταση σπασμένων ή χαμένων πλακιδίων κ.τ.λ. 

2.8 Εξοπλισμός παιδικής χαράς & Αστικός εξοπλισμός 

Ο εξοπλισμός των παιδικών χαρών είναι κατάλληλος για τις ηλικιακές ομάδες βρεφών και 

παίδων (1,5-14 ετών). Ένα παιχνίδι είναι κατάλληλο για ΑΜΕΑ (κούνια φωλιά). 

Οι τεχνικές περιγραφές του εξοπλισμού για το σύνολο των παιδικών χαρών αναφέρονται στην 

αντίστοιχη μελέτη  προμήθειας. 

O επιλεγμένος εξοπλισμός για κάθε παιδική χαρά, απεικονίζεται στο σχέδιο διάταξης της 

αντίστοιχης παιδικής χαράς. 

3.ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  

ΞΥΛΙΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

1. Ξυλεία γενικής χρήσης 

Τα φέροντα ξύλινα στοιχεία κατασκευάζονται από πεύκη αρκτικού κύκλου, υγρασίας 16-18%. Η 

ξυλεία είναι υλοτομημένη σύμφωνα με το DIN 1052 (Μέρος 1) κλάση Α1 που ικανοποιεί τις 

συνθήκες καταλληλόλητας του DIN 4074 ( Μέρος 1 & 2 - Πριστή ξυλεία με μεγάλη αντοχή σε 

φορτίσεις). 

ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ: 

 Ειδικό Βάρος: 500kg/m3 

 Συντελεστής συρρίκνωσης / διόγκωσης ανά 1% μεταβ. υγρασίας (μεταξύ (0-30%)  

 Ακτινικά  0,0015       

 Εφαπτομενικά 0,003       

 Κατά μήκος 0,00007 

 Η θερμική διαστολή για κατασκευαστικούς σκοπούς είναι ασήμαντη. 

2. Δοκοί (Σύνθετη επικολλητή ΞΥΛΕΙΑ) 

Σύνθετη επικολλητή ξυλεία χρησιμοποιείται σε δομικά στοιχεία στα οποία τα φορτία που 

αναπτύσσονται είναι σημαντικά.  

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΕΠΙΚΟΛΛΗΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: 

 Υγρασία (8-12%).  

 Οδοντωτή σφήνωση.  

 

Μετά την ξήρανση η ξυλεία τεμαχίζεται κατά μήκος ώστε να αφαιρεθούν οι µη επιτρεπτοί 

ρόζοι και οι κάθε είδους δυσμορφίες του ξύλου που επηρεάζουν  την αντοχή του και κατόπιν 
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συρράβεται κατά μήκος µε οδοντωτή σφήνωση ακολουθώντας την προδιαγραφή EN 385 . DIN 

68140-1  

Η συγκόλληση του ξύλου γίνεται µε κόλλες  μελαμίνης, µε τα παρακάτω χαρακτηριστικά : 

α. Αντοχή δεσμών κόλλας  :    

  EN 301 (τύπος κόλλας I και II, κλάση 1,2 και 3),  

  EN 391 

  EN 392 (shear test)  

  DIN 68141 

Ελέγχονται όλες οι συνθήκες που επηρεάζουν την επιτυχή συγκόλληση όπως: η θερμοκρασία 

και σχετική υγρασία του χώρου συγκόλλησης, η ποσότητα της κόλλας, ο ανοικτός χρόνος 

(χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ επάλειψης κολλάς και επαφής μεταξύ των συγκολλημένων  

στοιχείων), η πίεση που εφαρμόζεται  στα συγκολλημένα στοιχεία (σε όλους τους κυλίνδρους) 

και ο χρόνος συμπίεσης. 

Η συγκόλληση γίνεται σε πρέσα υψηλών συχνοτήτων (HIGH FREQUENCY PRESS), όπου οι 

παράγοντες συγκόλλησης (πίεση, χρόνος) ελέγχονται από υπολογιστή.  

ΕΓΧΡΩΜΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ 

Οι έγχρωμες επιφάνειες είναι κατασκευασμένες από HPL ή πλακάζ θαλάσσης. Όλες οι εκτεθειμένες 

άκρες είναι στρογγυλεμένες, ώστε να μην υπάρχουν αιχμηρά άκρα. 

HPL (High Pressure Laminate) 

Το HPL (High Pressure Laminate) είναι υλικό ανθεκτικό στις πιο ακραίες κλιματολογικές συνθήκες. 

Αποτελείται από κυτταρινικές ίνες εμποτισμένες σε φαινολικές ρητίνες, συγκολλημένες σε 

συνθήκες υψηλής πίεσης και θερμοκρασίας. Η εξωτερική επιφάνεια συγκροτείται από έγχρωμο 

διακοσμητικό φύλλο εμποτισμένο σε αμινοπλαστικές ρητίνες, και αδιάβροχο επικάλυμμα 

ανθεκτικό στην ηλιακή ακτινοβολία. Το HPL συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας 

διάρκειας 10 ετών για το χρώμα και την επιφάνεια του υλικού και 20 ετών για μηχανική αντοχή.  

HDPE (High Density Polyethylene) 

Το HDPE (High Density Polyethylene – Υψηλής Πυκνότητας Πολυαιθυλένιο) είναι υλικό που 

αναγνωρίζεται παγκόσμια για τις αξιόλογες θερμομηχανικές, ηλεκτρικές και χημικές του ιδιότητες. 

Ανήκει στις κατηγορίες του πολυαιθυλενίου (τον κυριότερο εκπρόσωπο της οικογένειας των 

πολυολεφινών), το οποίο παράγεται μετά από πολυμερισμό του αιθυλενίου. Έχει αξιοσημείωτα 

μεγάλη αντοχή στη διάβρωση και την ηλιακή ακτινοβολία, ανεξάρτητα από τις γεωλογικές 

συνθήκες.  
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ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ 

Όλες οι βίδες στήριξης καλύπτονται από στρογγυλεμένα πλαστικά προστατευτικά, τα οποία 

παρέχουν ασφάλεια, ενώ συγχρόνως αποτελούν διακοσμητικά στοιχεία του εξοπλισμού. 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Τα μεταλλικά στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του εξοπλισμού (αλυσίδες, 

βίδες, σύνδεσμοι κ.λ.π) πρέπει να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ή από χάλυβα 

θερμογαλβανισμένο (με ψευδάργυρο) ή ηλεκτρογαλβανισμένο όπου έχει προηγηθεί προετοιμασία 

της επιφάνειας με αμμοβολή.  

Οι διαστάσεις και διατομές των μεταλλικών στοιχείων πρέπει να είναι επαρκείς για να 

παραλάβουν τα φορτία για τα οποία έχουν μελετηθεί σύμφωνα με τις σχετικές νόρμες ώστε να 

αντέχουν στη διάβρωση και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. 

Οι παρακάτω προδιαγραφές των χαλύβδινων τμημάτων της κατασκευής θα πρέπει απαραίτητα να 

καλύπτουν τις απαιτήσεις των προτύπων EN ISO 9001 και ISO 14001.  

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Τα πλαστικά στοιχεία που απαιτούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού πρέπει να έχουν μεγάλη 

αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Για τα παραπάνω 

χρησιμοποιούνται υλικά που έχουν και την δυνατότητα ανακύκλωσης όπως το πολυαιθυλένιο (PE), 

πολυπροπυλένιο (PP), και πολυαμίδιο (PA) τα οποία και φέρουν σταθεροποιητές για την 

προστασία από τις υπεριώδη ακτινοβολίες του ήλιου. 

ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΒΑΦΗΣ 

Τα βερνίκια και τα χρώματα με τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα μέρη είναι κατάλληλα για 

εξωτερική χρήση και δεν περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο ή άλλα βαρέα μέταλλα. Και τα 

βερνίκια και τα χρώματα έχουν σαν βάση το νερό και είναι κατάλληλα και ασφαλή για τα παιδιά.  

Η διαδικασία χρωματισμού των ξύλινων εμποτισμένων μερών, γίνεται με διαδικασία εμβαπτισμού. 
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